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C Í R K E V   B R A T R S K Á 

Ing. Petr Raus 
místopředseda Rady Církve bratrské 
Soukenická 15, 110 00 Praha 1 

V Brně dne 10. dubna 2020 
č.j.: 20200410-001 

Vážení bratři kazatelé, vážená staršovstva! 

Generální sekretář Společenství evropských evangelických církví (GEKE či CPCE, 

kterého jsme jako Církev bratrská členy) Mario Fischer poslal členským církvím výzvu 

k velikonoční sbírce. Jde o pomoc lidem v mimořádně obtížné situaci. Věnujte prosím 

této výzvě pozornost a zvažte, jestli by se k ní i Váš sbor nechtěl připojit; myslím, že 

harmonicky zapadá do symfonie velikonočního evangelia. V jedné ze zmiňovaných 

lokalit máme prostřednictvím svých členů dokonce i své fyzické zastoupení, teď se i 

dalším z nás nabízí příležitost, jak se do pomoci potřebným zapojit. 

Pokud by se Váš sbor rozhodl na výzvu reagovat, pošlete vybrané prostředky přímo 

na některý z účtů zmíněných na konci textu Velikonoční výzvy. Termín sbírky není 

omezen na samotné Velikonoční svátky, pokusme se ale poslat výtěžek sbírky co 

nejdříve, pokud možno do konce dubna. 

S poděkováním i s přáním Boží milosti i pokoje 

 

 

Příloha: 

Výzva GEKE 
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Všem členským a přidruženým církvím 
Společenství Evangelických církví Evropy (GEKE; CPCE) 

Vídeň, 30. března 2020 

Dopis členským církvím k Velikonocům 2020 – výzva ke sbírce 

Vážené dámy a pánové, milé sestry a bratři, 

„Nemůžeme slavit Velikonoce, aniž bychom mysleli také na běžence.“ Těmito slovy 
představuje prezident GEKE Gottfried Locher sbírku věnovanou na podporu lékařské péče o 
lidi, kteří uvázli na ostrově Lesbos a v Aleppu. „Na základě hrozivé erupce koronaviru je 
nezbytně nutné okamžitě tišit už tak prekérní situaci v oblasti zdravotní péče tam, kde jsou 
lidé na útěku nebo vystaveni válečným sporům.“ 

Vědomě spojujeme s touto výzvou dva projekty orientované jednak na lidi zůstávající ve 
válečné oblasti v Aleppu, jednak na migranty a lidi na útěku, kteří uvázli na úzkém prostoru 
na ostrově Lesbos. 

Rádi bychom Vás poprosili o promyšlení, zda a jakým způsobem by mohly Vaše církve 
následující projekty podpořit. Mohli byste: 

 předat tuto výzvu sborům Vaší denominace; 

 uspořádat mimořádnou velikonoční sbírku; 

 upozornit na tyto projekty Vaše diakonská zařízení; 

 upozornit na tyto projekty ve svých komunikačních sítích a obvyklých kanálech 
(domovské stránky, sociální média atd.). 

Tuto výzvu ke sbírce stejně jako další aktuální informace najdete na www.leuenberg.eu – 
rádi Vám ji případně přeložíme do Vašeho jazyka. S případnými otázkami se neváhejte 
obrátit na pracovníky naší kanceláře. 

Projekt Lesbos 

Nadace Guido Fluri přiváží s pomocí Švýcarské evangelické reformované církve pomocný 
materiál na řecký ostrov Lesbos. Od vyhrocení situace na Lesbu v březnu 2020 a hrozícího 
propuknutí epidemie koronaviru zásobuje nadace zdravotnickým materiálem (snad i 
sterilizační jednotkou) nemocnici Vostanio v Mytilini. Pod tlakem aktuálního vývoje tamní 
personál naléhavě žádá zejména ochranné prostředky. Sebrané prostředky jsou – podle 
dohody s nemocnicí a po konzultaci s místními koordinátory – poukazovány přímo 
zásobovacím firmám, aby se dodávky nezdržovaly. Krátkodobá potřeba se pohybuje 
kolem 60 000 €. 

Projekt Aleppo 

Gustav-Adolf-Werk (Lipsko) předává prosbu Bethel-polikliniky v Aleppu (provozované 
Svazem arménských evangelických církví v Sýrii) o desinfekční prostředky, ochranné 
masky a další naléhavě potřebný zdravotnický materiál. Aby zabezpečili nejnaléhavější 
potřeby, potřebují 22 000 € (24 000 $). 

Aby byl přesun prostředků co možná nejjednodušší, prosíme o poukázání sbírky přímo na 
účty Nadace Guido Fluri (ve CHF) nebo společnosti Gustav-Adolf-Werk (v EUR). Všechny 
příspěvky, které na jedno z těchto dvou kont přijdou s heslem „GEKE Osterkollekte 2020“, 

http://www.leuenberg.eu/


budou mezi obě organizace rozděleny rovným dílem (čísla kont viz příloha). Pokud budou 
obě požadované částky překročeny, budou prostředky cíleně využity na další podpůrné 
projekty v Aleppu, případně na Lesbu. 

Základem společenství našich církví je společné chápání evangelia. Církev je živá nejen 
v osobních setkáních, ale rovněž sdílením a solidaritou – řečeno slovy Leuenberské 
konkordie: svědectvím a službou. V letošním roce nebudeme moci slavit Velikonoce 
obvyklým způsobem, což je pro nás všechny bolestné. Přejeme si a přejeme i Vám všem, 
abychom tu osvobozující velikonoční zvěst vnímali tím zřetelněji: Kristus vstal z mrtvých! 

Se srdečnými pozdravy 

Dr. Mario Fischer 

generální sekretář 

Příloha: 

Bankovní spokení: 

Heslo/účel platby v obou případech: GEKE Osterkollekte 2020 

Guido Fluri Stiftung (Schweiz) ve švýcarských francích 

Raiffeisenbank Cham 
6330 Cham 
IBAN: CH89 8080 8008 7911 2043 3 
BIC: RAIFCH22E55 

Gustav-Adolf-Werk (Deutschland) v eurech 

KD-Bank Dortmund 
IBAN: DE42 3506 0190 0000 4499 11 
BIC: GENODED1DKD 


